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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2022. december 14. napján (szerdán) 16 órakor a Városháza tárgyalójában (9241 

Jánossomorja, Szabadság utca 39.) megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. melléklet)  

 

Lőrincz György: Köszöntötte a megjelenteket a képviselő-testület rendkívüli ülésén. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, hiszen Molnár Gábor képviselő 

kivételével minden képviselő-testületi tag jelen van. Molnár Gábor képviselő távolmaradását 

előzetesen bejelentette. Ismertette a képviselő-testületi ülés napirendjét a meghívónak 

megfelelően. Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e módosító indítványuk, 

kiegészítésük. 

Módosító indítvány, kiegészítés nem hangzott el. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a napirend elfogadását. 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 227/2022. (XII.14.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következő napirendet fogadta el: 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

14/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosítása és a tanácsnok megválasztása 

 

2. Az önkormányzati képviselők, a bizottság elnöke, tagjának tiszteletdíjának 

megállapításáról szóló 4/2022. (I.14.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

3. Ingatlanügy 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

1./ Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

14/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosítása és a tanácsnok megválasztása – 3. 

melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy 1./ napirendi pont a Jánossomorja Város Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelet 

módosítása és a tanácsnok megválasztása, melyet megtárgyalt a Pénzügyi, Gazdasági, 

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a 

Bizottság javaslatát, véleményét. 
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Lipovits Máté: Elmondta, hogy a Bizottság nem támogatja a szervezeti és működési szabályzat 

előterjesztés szerinti módosítását. Javasolja továbbá a képviselő-testületnek, hogy Molnár 

Gábor képviselőt három hónap határozott időre bízza meg a képviselő-testület nettó 65.000 Ft-

ért a főzőkonyhák átvilágításával, szakmai áttekintésével. 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság nem támogatja a szervezeti-és működési szabályzat módosítására vonatkozó 

előterjesztését, azonban támogatja a főzőkonyhák működésének átvilágítását, szakmai 

áttekintését egy három hónapos határozott idejű, megbízási szerződés keretében. Ha jól értettem 

a bizottság javaslatát, azonban a megbízási szerződésben az előterjesztés is szereplő feladatok 

ellátását kéri.  

 

Bella Zsolt: Elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

nem támogatta a szervezeti és működési szabályzat módosítását, azonban ő személy szerint 

március 31-ig támogatni tudná a tanácsnok megbízását, megválasztását. 

 

dr. Péntek Tímea: Elmondta, hogy a tanácsnokot általában önkormányzati ciklusra választ a 

testület, akit a bizottsági tagokhoz hasonlóan bármikor visszahívhatnak a testület tagjai, ha úgy 

látják a beszámoló alapján. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

önkormányzati rendelet elfogadását, megalkotását. 

 

Megállapította, hogy Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen, 5 

nem szavazattal nem fogadta el és nem alkotta meg Jánossomorja Város 

Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét. 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy az előterjesztésben foglaltakat továbbra is támogatja, 

azonban, ha a képviselőknek ez a kompromisszumos javaslata, hogy a szervezeti és működési 

szabályzat módosítása nélkül, megbízási szerződéssel lássa el Molnár Gábor képviselő az 

előterjesztés szerinti feladatokat, a többség javaslatának megfelelően támogatni tudja. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Bizottság javaslatát. 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 228/2022. (XII.14.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy megbízási 

szerződést köt Molnár Gábor képviselővel az alábbi feltétekkel: 

1) A megbízó megbízza a megnevezettet az alábbi feladatok ellátásával: 

 

− a közétkeztetési feladatok ellátását biztosító főzőkonyhák integrálásának segítése, 

− az önkormányzat intézményeinek gyermekétkeztetési tevékenységével kapcsolatos 

feladatainak áttekintése, különös tekintettel annak minőségére, alapanyag 

felhasználására, ételek elkészítésére, étlapok összeállítására, a közétkeztetésben 
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felhasznált termékek beszerzésére, energia-és élelmiszer felhasználás racionalizálására, 

egészséges életmód előtérbe helyezésére, javaslatot tesz a közétkeztetéssel összefüggő 

intézkedések megtételére, 

− az anyaggazdálkodás és raktárak kialakításának, működésének segítése, 

− áttekinti és szükség esetén javaslatot tesz a beszállítói rendszer működésére, 

− javaslatokat, koncepciókat dolgoz ki az a főzőkonyhák felújítására, beruházására, 

− fentiekről beszámolót, koncepciót kidolgozni 2023. március 31-ig. 

 

2) Az 1. pontban foglalt feladatok ellátásáért havi nettó 65.000 Ft díjazást állapít meg. 

 

3) A megbízási szerződés határozott időre, 2023. január 1-jétől 3 hónap időtartamra jön 

létre. 

 

4) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést megkösse, valamint a 

szükséges intézkedéseket megtegye. 

Felelős  Lőrincz György polgármester 

Határidő: 2022. december 31. 

 

2./ Az önkormányzati képviselők, a bizottság elnöke, tagjának tiszteletdíjának 

megállapításáról szóló 4/2022. (I.14.) önkormányzati rendelet módosítása – 4. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy 2./ napirendi pont az önkormányzati képviselők, a bizottság 

elnöke, tagjának tiszteletdíjának megállapításáról szóló 4/2022. (I.14.) önkormányzati rendelet 

módosítása, melyet megtárgyalt a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. 

Felkérte Lipovits Máté elnököt, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát. 

 

Lipovits Máté: Elmondta, hogy egyhangú, 5 igen szavazattal a Bizottság nem javasolja 

elfogadásra a képviselő-testületnek. 

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi 

Bizottság javaslatát. 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú, 8 nem szavazattal 

nem fogadta el és nem alkotta meg az önkormányzati képviselők, a tanácsnok, a bizottság 

elnöke, tagjainak tiszteletdíjának megállapításáról szóló önkormányzati rendeletét. 

3./ Ingatlanügy – 5. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy 3./ napirendi pont az ingatlanügy, melyet megtárgyalt a 

Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság. Felkérte Lipovits Máté elnököt, 

hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét. 

 

Lipovits Máté: A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javasolja a 

képviselő-testületnek a Jánossomorja, 1736/1/A/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre 

kijelölését, és értékbecslés beszerzését. 
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Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az eredeti határozati javaslatot, melyet a Bizottság is 

támogatott. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 229/2022. (XII.14.) Kt. 

határozata 

1) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Jánossomorja, Dózsa György utca 28/A. sz. alatti (Jánossomorja, 1736/1/A/1 helyrajzi 

számú) önkormányzati bérlakást értékesíteni kívánja. 

 

2) Felkéri a polgármestert, hogy az értékbecslés beszerzéséről gondoskodjon, illetve 

felkéri a polgármestert, hogy az értékbecslés beszerzését követően ismételten terjessze 

a képviselő-testület elé a Jánossomorja, Dózsa György utca 28/A. önkormányzati 

bérlakás értékesítésének lehetőségét. 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: 2023. február 15. 

 

Lőrincz György polgármester 17 órakor berekesztette a képviselő-testület ülését. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Lőrincz György dr. Péntek Tímea 

polgármester jegyző 

 
 

 


